
Zajęcia zdalne- materiał przeznaczony dla dzieci 5-letnich 

Data: 06.05.2020 rok 

Opracowały: Agnieszka Wanat, Lidia Pilikowska-Koziołek 

Temat: Każda roślina wzrasta ku słońcu. 

 

Kochane Przedszkolaki! 

Poproście rodziców o zrobienie Wam zdjęć w czasie pracy, umieścimy je na stronie 

internetowej naszego przedszkola, będziecie tam mogli zobaczyć jak pracują Wasi koledzy i 

koleżanki                                      

  e-mail do przesyłania zdjęć: aga060189@gmail.com 

 

Serdeczne pozdrowienia  

 Wychowawczynie grupy III 

  Pani Agnieszka 

  Pani Lidzia 

 

 Popatrz, jak rosną… – zestaw ćwiczeń porannych 

Rośnij – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dzieci wykonują trucht po okręgu. Na hasło: 
rośnij podskakują; malej – robią przysiad. 

 

Moje dłonie – ćwiczenie rozwijające mięśnie rąk. Dziecina przemian zaciskają i rozluźniają 
mięśnie dłoni – prezentują, jak rosną i maleją ich dłonie. 

 

Moje nogi – ćwiczenie rozwijające mięśnie nóg. Przedszkolaki kładą się na podłodze tyłem. 
Na przemian unoszą i opuszczają stopy – prezentują, jak rosną i maleją ich nogi. 

 

Moje ciało – ćwiczenie w płaszczyźnie strzałkowej. Dzieci wykonują skłon w przód, a 
następnie wyprost z równoczesnym uniesieniem rąk nad głowę – prezentują, jak rosną i 
maleją ich ciała. 

 



Mój brzuch – ćwiczenie w  płaszczyźnie poprzecznej. Dzieciwykonują obroty biodrami – 
pokazują, jak rosną i maleją ich brzuchy. 

Moje plecy – ćwiczenie wzmacniające mięśnie grzbietu. Przedszkolaki przyjmują pozycję 
klęku podpartego, a następnie wykonują „koci grzbiet” na przemian z pozycją wyjściową – 
przedstawiają w ten sposób, jak rosną i maleją ich plecy. 

 

Moja klatka – ćwiczenie oddechowe. Dzieci stoją wyprostowane. Na przemian wykonują 
wdech i wydech – prezentują, jak rosną i maleją ich klatki piersiowe. 

 

„Bratki z  kwietnej rabatki” – wysłuchanie wiersza i  rozmowa inspirowana jego 

treścią. Przedszkolaki słuchają wiersza Agnieszki Borowieckiej i  zastanawiają się, dlaczego 
bratki zaczęły się przepychać. Opowiadają własnymi słowami, jak zakończyła się kłótnia.  
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słuchają wiersza Agnieszki Borowieckiej i  zastanawiają się, dlaczego bratki zaczęły się przepychać. 
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Bratki z kwietnej rabatki 

(Agnieszka Borowiecka) 

 

Kwietna rabatka cała była w bratkach, 

a płatki tych kwiatków całe były w łatkach. 

Lecz małe kwiateczki zaczęły się trącać, 

bo każdy chciał złapać jak najwięcej słońca. 

Niby takie małe, a tak zamaszyście 

szturchały się bratki, nie bacząc na liście. 

„Co to za maniery? Proszę się nie kłócić!” – 

krzyknęło słoneczko, by sprzeczkę ukrócić. 

Bo przecież tam z góry, z nieba wysokiego 

słoneczko tak samo świeci dla każdego. 

Więc maleńkie bratki objęły się wszystkie, 

bo lepiej się rośnie w dobrym towarzystwie. 

 



Słońce kocha rośliny – zabawa integracyjna. Dzieci dobierają się w pary z rodzicem. Pierwsza 

osoba w parze zwija się w kulkę, tworząc „nasionko”. Druga osoba – „promyk słońca” głaska 

je po plecach. „Nasionko”, które czuje się wystarczająco dobrze, zaczyna rosnąć – powoli 

prostuje się. Gdy „roślina” wyrośnie, następuje zmiana ról i zabawa zostaje powtórzona. 

Towarzyszy jej utwór instrumentalny „Sięgaj wysoko”.  

Link do piosenki:  https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/utwor-2/s-wUun6zFMGRz  

 

 Zajęcia z rytmiki 
Film przedstawia krótką rozgrzewkę rytmiczno-ruchową dla dzieci, oraz zjawisko wysokości 
dźwięków, a także stanowi wprowadzenie do klucza wiolinowego i basowego. W "Lekcji 2" 
zawarto ćwiczenia i zabawy muzyczno-ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym. 
Link do filmu  https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU 

 

Co jest potrzebne roślinom? – rozmowa w oparciu o fotografie. Rodzic demonstruje zdjęcia. 

Dzieci opisują to, co na nich widzą, i  nazywają czynności wykonywane przez ludzi. Następnie 

wspólnie ustalają, co jest roślinom niezbędne do życia. Prowadzący wyjaśnia, że rośliny 

często hoduje się w  szklarniach, które chronią je przed zimnem, a dostarczają światło 

słoneczne dzięki szklanym ścianom. 

Załącznik nr 1- Ilustracje 

 

Wędrówka przez ogród– ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Dzieci otrzymują karty 

pracy i wykonują zadanie zgodnie z poleceniem. 

Załącznik nr 2-Karty pracy 

 

Co będzie z  tego nasiona? – założenie  hodowli. Potrzebny będzie: słoik, kawałek gazy, 

gumkę recepturka i nasionko fasoli. 

Przedszkolaki mocują z  pomocą rodzica gazę gumką recepturką na szyjce słoika. Lekko 
naciskają na gazę, aby uzyskać wgłębienie w słoiku. Następnie (z pomocą prowadzącego) 
wlewają wodę tak, aby gaza była częściowo zanurzona, po czym kładą na niej fasolę. Słoiki 
układają w dobrze nasłonecznionym miejscu, np. na parapecie.  
 

 „Małe nasionko” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych w  formie opowieści ruchowej. Dzieci 
słuchają uważnie rodzica, który snuje opowieść i  ilustruje ją ruchem. Wykonują te same 
ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń można powtórzyć kilkakrotnie. Na koniec przedszkolaki siadają na 
dywanie, a prowadzący jeszcze raz opowiada historię nasionka, demonstrując kolejne 

https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/utwor-2/s-wUun6zFMGRz
https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU


ilustracje (wcześniej rozcina je wzdłuż linii). W tle może odtwarzać spokojną muzykę (np. 
utwór instrumentalny „Sięgaj wysoko”). 

Link do piosenki:  https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/utwor-2/s-wUun6zFMGRz 

Załącznik nr 3- Ilustracje  

 

Małe nasionko   
(Magdalena Ledwoń) 
 

Jedno małe nasionko leciało z wiatrem wysoko nad łąką (trucht po obwodzie koła, na sygnał 

rodzica zmiana kierunku). Gdy wiatr nieco ustał, upadło na ziemię (przykucnięcie). Leżało 

tam sobie długi czas, wygrzewając się w  promieniach słońca (leżenie tyłem). Ale nic się nie 

działo. Dopiero gdy nad łąką przeszła ulewa, a deszcz zrosił ziemię, małe nasionko poczuło, 

że coś dziwnego zaczyna się z nim dziać (kilkukrotne ugięcie i przyciągnięcie kolan do 

brzucha). Najpierw wysunął się z łupinki mały korzonek, który szukał najkrótszej drogi do 

ziemi (przykucnięcie). Gdy korzonek wbił się w ziemię i wrósł w nią bardzo mocno, w małej 

dziurce w łupince pojawiała się kolejna niespodzianka. Niewielka łodyga wyjrzała przez 

szparkę, a  następnie zaczęła swoją wędrówkę w  górę (unoszenie złączonych dłoni 

zygzakiem ponad głowę z  jednoczesnym wyprostowaniem nóg). Gdy wyrosła wystarczająco 

mocna i silna, rozłożyła nad nasionkiem piękny liściasty parasol (rozłożenie uniesionych rąk 

na boki). Ale nie po to, żeby chronił roślinkę przed deszczem, tylko po to, żeby łapać 

promienie słońca. Codziennie roślinka stawała się większa i  większa, aż w  końcu pojawiły się 

na niej piękne kwiaty (naprzemienne opuszczanie wyprostowanych rąk do wysokości obręczy 

barkowej i unoszenie ich ponad głowę). Do kwiatów zaczęły ściągać owady, które wyjadały 

słodki nektar z kielichów (trucht po obwodzie koła). Po pewnym czasie płatki kwiatów 

przekwitły, a na ich miejscu pojawiły się małe nasionka przyczepione do małych 

spadochronów (złączenie rąk nad głową). Pewnego dnia, gdy zawiał silniejszy wiatr, jedno 

nasionko oderwało się od reszty (wykonywanie skłonów bocznych) i poleciało wysoko nad 

łąką… (trucht po obwodzie koła). 

 

Co jest potrzebne roślinom do życia- krótki filmik edukacyjny  

Link:   https://www.youtube.com/watch?v=H9KgApd4_wQ 

https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/utwor-2/s-wUun6zFMGRz
https://www.youtube.com/watch?v=H9KgApd4_wQ
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Przenieś roślinę w doniczce do szklarni. Po drodze zabierz rzeczy potrzebne do 
jej przesadzenia. Nad szklarnią dorysuj słońce. 

Wędrówka przez ogród



Pomoc dydaktyczna stanowi integralną część scenariusza zajęć z numeru 4.211 kwiecień 2019 miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA – materiały na maj.
Rysunki i zdjęcia chronione są prawami autorskimi – kopiowanie, odsprzedaż, dystrybucja w internecie lub wykorzystywanie w innych celach niż przeznaczono jest niedozwolone.

Przenieś roślinę w doniczce do szklarni. Po drodze zabierz rzeczy potrzebne do 
jej przesadzenia. Nad szklarnią dorysuj słońce. 

Wędrówka przez ogród



Pomoc dydaktyczna stanowi integralną część scenariusza zajęć z numeru 4.211 kwiecień 2019 miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA – materiały na maj.
Rysunki i zdjęcia chronione są prawami autorskimi – kopiowanie, odsprzedaż, dystrybucja w internecie lub wykorzystywanie w innych celach niż przeznaczono jest niedozwolone. PO CO SĄ NASIONA? – „Małe nasionko” – ilustracja 1 z 2



Pomoc dydaktyczna stanowi integralną część scenariusza zajęć z numeru 4.211 kwiecień 2019 miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA – materiały na maj.
Rysunki i zdjęcia chronione są prawami autorskimi – kopiowanie, odsprzedaż, dystrybucja w internecie lub wykorzystywanie w innych celach niż przeznaczono jest niedozwolone. PO CO SĄ NASIONA? – „Małe nasionko” – ilustracja 2 z 2


